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KUNST OP HET MENU
Kunst en het bedrijfsleven, ze lijken zo ver uit elkaar te staan. Dat er wel degelijk veel overeenkomsten zijn bleek 7 juni weer tijdens
TERRATAFELEN. Tijdens een diner met zang, dans, literaire- en dichtperformances spraken kunstenaars en ondernemers over
de raakvlakken van hun vak. Het TERRATORIUM in het 4MKB Center werd een tijdelijk restaurant, waarin werken van de twaalf
deelnemende kunstenaars werden geëxposeerd. Alle kunstenaars decoreerden tevens een tafel in hun eigen stijl. Het was aan de
ondernemers om een tafel uit te kiezen met voor hen aansprekende kunst. TERRATAFELEN vormt jaarlijks de afsluiting van het
kunstseizoen van Terra Art Projects. We bedanken de kunstenaars, de gasten, Kookstudio 10 Spices, De Dutch Don’t Dance Division,
Henk van Zuiden, Het Waait en TERRAFAN Pilatusdam Mens & Organisatie in het bijzonder voor het mogelijk maken van deze avond.

UITGESPROKEN
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‘De Polder Voorbij, Zoetermeer 50 jaar

heimelijke droom om miljonair te worden.
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TERRAZAKEN
Per 1 mei 2012 vond bij TERRA een

Projectbureau

structuurverandering in de organisatie

De organisatie van de TERRA projecten

plaats. Stichting Terra Art Projects heeft
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met onderscheidende activiteiten

aan een goede positie naar alle

beleidsplanning en realisatie
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kunstenaars verbeteren en zal de
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gemeenschap.
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stichting erin slaagt om samen met de
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zoals zijn informatievoorziening,

gevoegd.
Natalie Vinke

UITGELICHT

TERRACTIEF
TM 30.06 DE POLDER VOORBIJ
Locatieproject met installatiekunst,
expositie ‘50 jaar kunst in de openbare
ruimte’ , ‘50 jaar bouwen aan
Zoetermeer’ en 1001 dromen in de
voormalige Vuurtorenschool.
Mmv: Mariah Blue, Annemie Bogaerts,
Adri de Fluiter, Marus van der Made,
Stephanie Rhode, Marion Vriens en
Vera Zegerman.
za 30.06 laatste bezoekmogelijkheid
van 12.00 - 17.00 uur

vlnr: Anton Lamé, Sylvia Schulte en Karel Lengkeek

TERRAGENDA
02.09-23.09

ONWARDS

05.10 - 28.10 OVERZICHTSEXPO
ZOETERMEERSE KUNST
07.10 & 28.10 OPEN ATELIERDAGEN

KUNSTWERK ONTHULD IN 4MKB CENTER
Culturele organisaties en individuele kunstenaars worden steeds meer gestimuleerd
om niet alleen te vertrouwen op subsidies, maar zich ook te richten op het
bedrijfsleven. Afgelopen vrijdag werd in het kantoor van B.O.O.M. Opleidingen het
kunstwerk van de Zoetermeerse kunstenaar Karel Lengkeek onthuld.

10.11 - 02.12 KERATEX ‘12
24.11 - 25.11 KUNST UIT DE KLEP

De kunstenaar, tevens een actieve vrijwilliger bij TERRA, ontwierp een klok voor het

15.12 - 06.01 REÜNIE EXPOSITIE XIAMEN

bedrijf, gebaseerd op het logo. “Wij kwamen met elkaar in contact via het 4MKB
Center waar sinds kort ons kantoor is gevestigd”, vertelt Sylvia Schulte van B.O.O.M.

COMMUNITY ART

Opleidingen. Dit opleidingsinstituut verzorgt landelijke educatie op maat voor
particulieren en het bedrijfsleven, zoals functiegericht Engels.

PALENSTEIN 2012:

Kunstenaar Karel Lengkeek betrok een ruimte in het 4MKB Center als atelier. “Ik

‘Maak de woorden wakker’

begon in 1985 als autodidact met het maken van kunst”, aldus Lengkeek. “Mijn werk

BUYTENWEGH 2012: ‘

is gebaseerd op geometrische vormen. In de beginperiode maakte ik voornamelijk

Cesar Franck zet de toon’

tekeningen. Hierna merkte ik dat mijn ideeën ook in combinatie met andere materialen
konden worden uitgevoerd, zoals perspex, kunststof en aluminium. Ook kleur werd,

Bezoek www.terra-artprojects.com voor

na een jaar experimenteren, onderdeel van mijn werk.”

uitgebreide projectinformatie.
“Wij waren direct enthousiast over het werk van Karel”, vult Schulte aan. “Toen wij
tijdens de inrichting van ons kantoor op zoek waren naar manieren om de ruimte aan
te kleden was de link dan ook snel gelegd. We wilden graag dat het een praktisch en
representatief element zou worden in de ruimte. Dat werd een klok in de vorm van ons
logo.”
Zowel de kunstenaar als de opdrachtgever is blij met het resultaat. Inmiddels heeft
Lengkeek meer opdrachten gekregen van bedrijven binnen het 4MKB Center. “Het
Volg Terra Art Projects:

@ZoetermeerArt
TerraArtProjects

COLOFON

was leuk om het maakproces van dichtbij mee te kunnen maken”, besluit Schulte. “Je
kunt wel naar de Ikea gaan, maar we hebben nu een uniek object in de stijl van ons
eigen bedrijf!”
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